
Τον καιρό που η Γη ήταν 
ακόμη καινούρια, τις δουλειές τις πολύ 

δύσκολες, τις ακατόρθωτες, τις έκαναν οι ήρωες. 
Και πρώτος ανάμεσά τους ο Ηρακλής, που μετά το χρυσάφι 

του Βορρά, της Δύσης και της Ανατολής, πήγε να φέρει 
και το χρυσάφι του Κάτω Κόσμου! Τον θησαυρό του ίδιου 
του αθάνατου Πλούτωνα, που τον φύλαγε ο τρομερός 
και φοβερός σκύλαρος με τα τρία κεφάλια, ο Κέρβερος.

Με τη σειρά Μυθολογικά Παραμύθια επιχειρείται 
μια καινούρια «ανάγνωση» των αρχαίων ελληνικών μύθων. 
Που δεν είναι παλιές χιλιοειπωμένες ιστορίες, αλλά συναρπαστικές 
αφηγήσεις μέσα από τις οποίες ξετυλίγονται όλες οι διαχρονικές 
ανθρώπινες περιπέτειες, οι φόβοι και οι χαρές που έχουν 
σημαδέψει κι ακόμη σημαδεύουν την ψυχή του ανθρώπου.
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Ο πολύς κόσμος νομίζει πως οι ήρωες 

είναι ατρόμητοι. Πως δεν ξέρουν τι 

θα πει φόβος. Πως όταν οι άλλοι τρέμουν 



και τους κόβει ιδρώτας κρύος και σφίγγε-

ται το στομάχι τους… οι ήρωες δεν κατα-

λαβαίνουν τίποτα. Ορμάνε, πολεμάνε, νι-

κάνε, χωρίς να ιδρώσει το αυτί τους. Τέλος. 

Δεν είναι έτσι! Ό,τι κι αν νομίζουν οι πολλοί, 

η αλήθεια είναι άλλη: οι ήρωες φοβούνται! 

Οι πραγματικοί ήρωες, μάλιστα, φοβούνται 

πολύ και συνέχεια! Παλεύουν, όμως, και 

νικούν τον φόβο τους. Κι ο Ηρακλής, που 

είναι ο ήρωας των ηρώων, ήξερε μια χαρά 

τι θα πει φόβος. Από μωρό στην κούνια εί-

χε μάθει να τα βάζει μαζί του και να τον 

νικάει. Αλλά σ’ ετούτο τον τελευταίο άθλο 

γνώρισε τον φόβο των φόβων. Και τον πά-

λεψε. Και τον νίκησε κι αυτόν. Χωρίς καν 

τα όπλα του!
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